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1. ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ PARAMETRY 

  
  BOKIMOBIL 1251 

      MOTOR 

             KABINA 

             PŘEVODOVKA 

             ŘÍZENÍ A NÁPRAVA  

             BRZDY 

             KOLA A PNEUMATIKY 

             BARVA 

 

2. VOLITELNÉ PRVKY VÝBAVY 
 
CENOVÁ NABÍDKA 
 

3. PROČ MUSÍTE MÍT BOKIMOBIL 
 
PROČ PRÁVĚ BOKIMOBIL 
SERVIS A NÁHRADNÍ DÍLY 
FINANCOVÁNÍ 
O VÝROBCI 
 

4. UNIVERZÁLNÍ CELOROČNÍ PRACANT 
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Univerzální a spolehlivé komunální vozidlo 

Výrobce Kiefer GmbH, Německo 

Šířka vozu (bez zrcátek) 1300 mm 

Rozvor 2050 mm 

Celková technická hmotnost vozu 5000 kg 

Lze zapsat jako vozidlo o celkové hmotnosti 3500 kg pro řidičské oprávnění skupiny B (N1 nebo SS) 

MOTOR – zcela nový se zárukou 12 měsíců 

 
Umístěný za kabinou (dokonalé rozložení hmotnosti pro provoz v náročném terénu) 

Čtyřválcový dieselový motor FPT- IVECO chlazený vodou 

Nízká úroveň škodlivin podle normy EURO 5 

Přeplňovaný s přímým vstřikem a chlazením plnícího vzduchu 

Filtr pevných částic (partikulární filtr) 

Výkon 80 kW/109 HP při 2800 otáčkách/min 

Zdvihový objem válců 2998 ccm 

KABINA 

 

Bezpečná ergonomická 

Žárově zinkovaná 

Integrovaný ochranný ROPS rám, střešní integrovaná světla 

Kvalitní tepelná a hluková izolace 

Automatické bezpečnostní pásy 

Tónová skla 

Stěrače s integrovaným ostřikovačem 

Klimatizace 

Sedadlo řidiče i spolujezdce vzduchem odpružené 

Integrovaná pracovní světla nezvyšující profil vozu 

Výškově stavitelný volant 

Prachový filtr 

Zamykatelné dveře s posuvnými bočními okny. 

BOKIMOBIL 1251 
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PŘEVODOVKA A POHON – záruka 12 měsíců 

 

Hydrostatický pohon na všechna čtyři kola 4WD s automatickou uzávěrkou diferenciálu  

ECO-Drive – systém optimálních otáček motoru v závislosti na rychlosti a zatížení 

Jízdní a pracovní rychlost 0 – 40 Km/h, zvýšená maximální rychlost na 60 kmh 

Pro nejnáročnější pracovní operace (sněhová fréza, zametání) 

 

 

 

 

 

ŘÍZENÍ A NÁPRAVA 

 
 

Servořízení plynulé a přesné 

Odpružení náprav listovými pery a hydraulickými tlumiči 

Extrémně odolná konstrukce 

Natáčení kol zadní nápravy – krabí chod, jízda v kruhu 

Velmi odolný nosný rám z vysokopevnostní rakouské oceli z bezešvých 

profilů již u nejlehčích tonáží 

BRZDY 

 

Výkonné kotoučové brzdy na všech kolech se systémem ABS 

Elektrický ukazatel opotřebení brzdového obložení 

Kontrolka signalizující poruchu brzdového okruhu a stav brzdové kapaliny 

KOLA A PNEUMATIKY 

 

225/75 R 16 C M+S 

BARVA 

 

Karosérie – oranžová RAL 2011 

Podvozek – antracitově šedá RAL 7016 
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HYDRAULICKÁ VÝBAVA 

Hydraulický paket 0 + I 

Pro zvedání a spouštění nářadí umístěného vpředu – plovoucí poloha 

Oběhové čerpadlo 57 l/min při 200 bar 

 

Hydraulický paket II – II. okruh silové hydrauliky 

Dva hydraulické okruhy (stálý průtok) 

Druhé čerpadlo silové hydrauliky (57 l/min) vč. elektromagnetického ventilu                            

 

Dvojčinný ventil 

Rozšíření hydraulického systému o jeden okruh se dvěma hadicemi a rychlospojkami v přední 

části vozidla 

 

Přední upínací TBZ s rychloupínacím A-rámem, redukční deskou pro úchyt Multicar na přání     

 

 

datum první registrace vozidla 30. 12. 2011 

počet mth 2400 

repase vozidla s instalací nového motoru 

záruka 12 měsíců na funkci hnacího ústrojí: motor, převodovka, rozvodovka 

 

BOKIMOBIL 1251   1.190.000,- Kč 

DPH 21%       249.900,-Kč      

Celkem   1.439.900,- Kč 

Velmi obratný- řízení obou náprav, šířka pouze 130 cm, velmi výkonný 

hydraulický systém 114l/min 200 baru, NOVÝ MOTOR. 

 Záruka na pohonné ústrojí- motor, převodovka, rozvodovka 12 měsíců 

 

 

 

POZNÁMKY 
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                                          Proč právě BOKIMOBIL? 

 

 

BOKIMOBIL byl navržen, zkonstruován a vyroben jako komunální vozidlo 

 

BOKIMOBIL není pouze dodávkou nebo malým náklaďáčkem s přidaným pohonem všech kol 

 a oranžovou barvou kabiny 

 

BOKIMOBIL má kabinu, z níž je dokonalý výhled dopředu na cestu i na nesené nářadí, 

                     prosklenými dveřmi vidí obsluha na obrubníky a má přehled při manévrování  

 

BOKIMOBIL neutrpí instalací upínacích systémů, nesníží to jeho průjezdné schopnosti, 

                   nesené nářadí nezpůsobí technické komplikace pro vozidlo ani v budoucnu 

 

BOKIMOBIL má ovládací prvky uzpůsobené komunálnímu provozu  

                 - odolávají nečistotám, hrubému zacházení a snadno se ošetřují 

 

BOKIMOBIL má převodovku s plazivými rychlostmi pro skutečné komunální práce 

       (zametání, frézování sněhu, sečení trávy) 

 

BOKIMOBIL umí být s řízením všech náprav nejmrštnějším ve stísněných prostorách  

                    a to i pro mechanickou převodovku 

 

BOKIMOBIL umožňuje nejvyšší možné zatížení 

 

BOKIMOBIL nabízí nejširší spektrum možných aplikací 

 

BOKIMOBIL vyniká nízkými provozními náklady 
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SERVIS A NÁHRADNÍ DÍLY 

 

 

Kvalitní záruční i pozáruční servis po celém území ČR i SR, nejbližší 

servisní středisko v Sedlčanech. 

Plná dostupnost všech náhradních dílů i pro modelové řady s již 

ukončenou výrobou 

 

Rychlost – spolehlivost – dostupnost   

 

Vozidlo lze odzkoušet v \brně městské části Útěchov. 

 

Děkuji za váš zájem a těším se na další spolupráci. 

Za IVRATECH-CZ s.r.o. 

Rastislav Ďuriš jednatel 

Tel: +420 774 713 569 

www.ivratech.cz 

 

 

 


